
KIRKEN OG DET RELIGI~SE 
LIV I STRINDA 

FRA OKKUPASJONEN 

TIL KOMMUNESAMMENSLUTNINGEN 

Et tidsskille 
Kapitlet "Folk og ki rke" av sokneprest, senere 

domprost Johan B. Rian i II. bind av Strindas 
bygdebok handler om de kirkelige forhold i Strinda. 
til midt under okkupasjonen . Det siste arstall han 
nevner er 1942. Han anfQlrer at i det aret fait prost T. 
Castberg for aldersgrensen og at han flyttet fra bygda. 
Det skjedde etter at han hadde VCl3rt sokneprest der i 
31 ar, av disse 23 ar som prost. Hans avskjed med 
Strinda markerer noe av et tidsskille i prestegjeldets 
historie og blir det naturlige utgangspunkt for 
fremstillingen av kapitlet om kirken og det religiQlse 
liv i Strinda i de fQllgende ar, inntil kommunen og 
prestegjeldet ble sammensluttet med Trondheim. 

Castberg fratradte omtrent pa det tidspunkt under 
krigen da prestene nedla sine embeter. For senere 
generasjoner vi i vel dette sta som noe uvirkel ig og 
fjernt, men for aile i samtiden ble det en mektig og 
merkelig begivenhet. Den grep inn i de enkelte 
presters og menighetens liv og skapte en ny og uvant 
situasjon i hele Den norske kirke og var med a 
markere klare linjer i kirkekampen under krigen . 

Fra na av var ikke lenger prestene embetsprester i 
vanlig betydning. Titler som prost, sokneprest, 
kapellan, hje lpeprest ble ikke lenger brukt. Aile var 
pastorer, prester, kort og godt. Embetsstempler ble 
ikke lenger brukt, men bare stempler med betegnelsen 
N.N. menighet. Istedenfor sokneprestembete ble 
betegnelsen soknekall nyttet. 

Samtidig ble kirkene samlingspunkt for befolk
ningen i stQlrre grad enn fQlr. KirkesQlkningen Qlkte. 
Ikke alltid hadde dette sin grunn i en dypere 
forstaelse av kirkens budskap. Heller bunnet det i det 
forhold at midt i en ulvetid med tvang, 
undertrykkelse og sensur, representerte prestene det 
frie ord. Noen gikk vel for a hQlre om det forekom en 
"frimodig ytring" og slikt hendte nok, men na som 
fQlr var forkynnelsen hovedsaken for prestene. 

Embetsnedleggelsen innebar ikke at prestene forlot 
sine menigheter. Men all forbindelse med staten 
opphQlrte. Med fa unntak nedla aile prester i landet 
sine embeter. 

Fra na av tok ikke prestene imot IQlnn fra stat eller _ 
kommune. De ble IQlnnet ved frivillige bidrag i 
menigheten . Dette forhold fortsatte til krigens slutt. 

Etter embetsnedleggelsen truet det nazistiske 
kirkedepartement med at prestene matte vCl3re 
forberedt pa a flytte fra prestegardene. Det ble 
imidlertid aktuelt i bare fa tilfelle. 

Varen 1943 ble menighetsradene fratatt aile 
offisielle funksjoner. Da radene nektet a utlevere til 
"myndighetene" forhandl igsprotokoll, regnskaps
bQlker og kasse, ble sakene hentet av politiet. 
"Lensmannen" i Strinda kvitterte for mottakelsen i 
forhandlingsprotokollen, hvor denne besynderl ige 
begivenhet saledes er bevitnet. 

Krigens slutt, ny arbeidsdag i menighetene 
Det fQlrste som skjedde fra offisielt hold i Strinda 

prestegjeld etter krigens slutt, var konstitusjonen av 
pastor Ole Winsnes som sokneprest. 

Kirken og det religiQlse liv kom inn som en 
betydningsfull faktor i det gjenreisningsarbeidet som 
na begynte pa aile felter. Den nye Nidaros biskop, 
Arne Fjellbu, var med a forme program met for 
kirkens oppgaver. Han uttrykte det slik: "Alt som 
angar folket, angar kirken". Innenfor dette program 
var det plass bade for den offentlige kirkes forskjellige 
vi rksomheter og for lekmannsarbeidet. En kan se at 
t rekk av dette program ogsa blir retningsgivende for 
Strinda prestegjeld. 

Det fQlrste som slar en er at menighetsradene og 
menighetslivet sa hurtig kommer i funksjon. Det 
hadde ikke vCl3rt valg pa menighetsrad siden 1936, 
altsa ni ar tilbake. Men de rad som den gang ble valgt, 
var i 1945 straks rede t il a tre i virksomhet. FQlr det 
kunne skje, matte imid lertid biskopenes godkjenning 
forel igge. Etter sCl3rlige kriterier ble hvert en kelt 
medlem godkjent,ikke radet en bloc. Biskopens 
godkjenning forela i juni. Menighetsradene hadde da 
allerede hatt ett eller flere mQlter, men intet bindende 
vedtak var blitt fattet. Kirkeofringer forekom likevel 
fQlr den tid . Betegnende for stemning og innstilling 
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nar det gjaldt a hjelpe andre i denne vanskelige tiden 
var of ring en som fant sted i Havstein kirke 10. juni. 
Denne f¢rste of ring en i prestegjeldet, etterat landet 
var blitt fr itt, gjaldt en oppgave utenfor prestegjeldet, 
nemlig gjen reisningen av Bjerkvik kirke i Ofoten 
(¢delagt under krigshandlinger pinsedag 1940). 

Skj¢nt oppgavene i menighetene kalte · pa 
oppmerksomhet, initiativ og innsats, var det na og i 
tiden fremover stadig nye formal for kirkeofringene. 
De markerte aile menighetenes villighet til a vrere med 
i arbe idet for a lindre n¢den som hadde fulgt i krigens 
spor. Vi kan i den forbindelse nevne ofring til de 
falnes etterlatte, a gi Holland nye kirkeklokker, til 
Kirkens Nfi}dhjelp for arbeidet i utviklingsland m.v. 

Aldri var appellen forgjeves . Det er forbausende 
hvor mye som kom inn til de forskjellige fo rmal, 
skjfi}nt det ikke var noen overflod pa penger i tiden 
som fulgte etter krigen. Som eksempel kan nevnes at i 
Bratsberg kirke ga of ring en til de fa lnes etterlatte i 
september 1945 som resultat kr. 845,·. Det var i 
gjennomsnitt mer enn 1 krone pr. innbygger i det lille 
soknet. 

Denne offervill ighet hadde til og med en stigende 
tendens i arene som fulgte. Her ma vi naturligvis ta 
fi}kningen i folketallet i betraktning. Dette 
hjelpearbeid kom imidlertid ikke bare til uttrykk 
gjennom of ring ene, men ogsa ved det arbeid de 
frivillige organisasjoner utffi}rte. I 1960 var det 
omkring 125 forskjellige kristelige foren inger. 
Opplysninger fra 74 av disse viser en samlet inntekt 
gitt som frivillige gaver pa ca. kr. 65000,·. Ut fra 
dette skulle arsinntekten til foreningene samlet 
utgjfi}re noe over 100000 kr. 

En oversikt over kirkeofringene i prestegjeldet viser 
f¢lgende tall: 

Tabell 36. Kirkeofringer i Strinda 1949-1959. 

1949 ........ ... .. . . .. .. .. . 
1953 ..... .. .... .. . . ...... . 
1955 ..................... . 
1957 .. .. ......... . ....... . 
1959 .... . ....... . ..... . .. . 

Fra landsmenighet til bymenighet . 

kr. 14.500,
kr. 15.600,
kr. 20.900,
kr. 22.300,
kr. 25.000,-

Utviklingen fra landsmenighet til bymenighet i 
sosiologisk forstand var en gradvis prosess, som var i 
full gang ffi}r krigen. De bymessige forhold utvik let seg 
likevel sterkest i etterkrigstiden. 

I byggebeltet som strakte seg fra Lade til Nidelva, 
hadde de to skolekretsene Berg og Strindheim et 
folketall i 1949 pa tilsammen 14581. Stort stfi}rre 
befolkning fikk ikke disse kretser. Ti ar senere var det 
endog ubetydelig lavere, 14 470. 

I Bratsberg sokn var befolkningstilveksten i 
omtrent samme tidsrom meget beskjeden, i 1945: 
767, i 1962: 857 . 

Anderledes var forholdene i Lade (Strinda) og 
Byasen sokn, som begge ligger umiddelbart inn til 
byen. Utviklingen av folketallet i disse to sokn 
(men igheter) i tidsrommet 1945-1962 vii fremga av 
ffi}lgende tabell: 

Tabell 37. Utviklingen i folketallet i Lade og Byasen 
menigheter 1945-1962. 

Ar 

1945 
1947 
1952 
1957 
1962 

Lade (Strinda) 

17.429 
19.969 
21.442 
25.398 
30.209 

Byasen 

4.312 
5.010 
5.615 
7.688 

11.019 

Befolkningstilveksten i prestegjeldet var gjennom
snittlig pa over 1000 personer pro ar. 

Som det fremgar av tabellen hadde Byasen 
men ighet i 1962 nadd et folketall pa ca . 11 000 og 
var dermed blitt det folkerikeste prestegjeld i Norge 
med bare en prest. 

Lade og Ranheim kapelldistr ikter som i 1960 ble 
utskilt som et eget Lade prestegjeld, hadde ogsa en 
sterk befolkningsvekst, utelukkende i bymessig 
bebyggelse. Folketallet her var hele 11 518 pr. 1/11 
1961. 

De tidligere landsmenigheter fikk dermed ikke bare 
forme lt status som bymenigheter ved kommu ne
sammenslutningen . De karakteristiske trekk ved en 
bymenighet var allerede forlengst til stede. 

Her danner imidlertid Bratsberg sokn en 
unntagelse. Omgangsformer, sed og skikk var 
fremdeles typisk landspregede. Den gamle kirkestallen 
sto ti l omkring 1950 og var i bruk til da. De 
kirkes¢kende had de enna tid til a samles pa 
kirkebakken f¢r gudstjenesten begynner (f¢r det 
"ringer inn" som det heter), og aile har det heller ikke 
travelt med a komme av garde, nar det er slutt, 
bortsett fra de som biler. 

Bratsberg ki rke var ved utgangen av selvstendighets
perioden . eneste kirke i Strinda hvor prestens 
medhjelpere satt i koret. Ki rkesfi}kningen var jevnt 
bra. NattverdSfi}kningen var st¢rre enn ellers i 
prestegjeldet. Ved begravelser samlet slekt og venner 
seg t il bevertning i hjemmet (pa garden), mens det 
ellers i Strinda eventuelt var servering pa hotell i byen 
eller unntagelsesvis i et lokale i vedkommende grend. 

Et karakteristisk trekk i utviklingen fra 
landsmenighet til bymenighet var de vanskeligheter 
nye familier hadde med a bli klar over hvor de 
menighetsmessig h¢rte hjemme. Dette gjaldt Lade 
sokn som omfattet hele omradet ¢st for elva bortsett 
fra Bratsberg. Folk som bodde f.eks. pa Berg, Tempe 
eller Oppstrinda had de vanskelig for a forsta at de 
tilh¢rte Lade menighet, og noen mente at de derfor 
matte til Lade kirke for a fa sine barn d¢pt. Ytterst 
komplisert ble det da det opprinnelige Ladeomradet 
(n Lade-halv¢ya n

) ble overf¢rt til Trondheim pro 1/1 
1952. Der la Lade kirke som tilh¢rte Strinda. Der 
kom snart Lade skole som tilh¢rte Trondheim. 

I Strinda var betegnelsen fremdeles Lade sokn og 
en del av dette utgjorde Lade kapelldistrikt. 
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Betegnelsen Lade skapte na savidt stor forvirring at 
noe matte gj¢res for a fa endret forholdet. 



fra. Sirinden. Moholt l\irke 

.. 
'" 

Et typisk bilde fra den tiden Strinda var ren landsmenighet. Fra Mahalt med Strinda hovedkirke. Bildet tatt 
1907. Til venstre garden Vall sam senere ble innkj¢pt av Staten til fors¢ksgard. Like ved Vall ses Veiskillet 
avhaldslakale. Til h(lJyre i fargrunnen Asvang skale. Lenger bak amtsskalen, na yrkesskolen. Til venstre far den 
star kirkestallen, sam halvt skjuler Kirkestua. Rett bak kirken er Valentinlyst gard, ag lenger bak Blussuvallen, 
ag til venstre Eberg. Chr. Lassen pa Angelltr(lJa peker med stav i fargrunnen. 

Etter at menighetsradet hadde tatt saken opp og 
lagt den fram for menighetsm<ptet og kommunestyret, 
ble den avgjort ved kongelig resolusjon av 4 . juli 
1958. Ved denne resolusjon ble navnet Lade sokn 
forandret til Strinda sokn. 

For a unnga mulige misforstaelser og feiltagelser 
har en i dette kapitlet nyttet betegnelsen Lade 
(Strinda) sokn og menighetsrad i tidsrommet inntil 
Lade prestegjeld ble opprettet pro 1/3 1961 (da den 
utnevnte sokneprest overtok embetet). Etter den dato 
nyttes betegnelsen Lade sokn (d.s.s. Lade prestegjeld) 
og Strinda sokn (del av det nye Strinda prestegjeld) . 

Overgangen fra landsmenighet til bymenighet 
hadde ogsa andre karakteristiske trekk. Ett er det 
sterke innslag av akademiske liErerkrefter i 
s<pndagsskolearbeidet, vesentl ig studenter, som ved 
flere av s<pndagsskolene har utgjort storparten av 
liErerstaben . Et annet er endringen av tidspunktet for 
konfirmasjonen . I nntil 1955 holdtes konfirmasjon i 
prestegjeldet i slutten av juni, men fra 1956 har det 
ViErt den samme konfirmasjonsdag som i Trondheim 
og byene ellers, 2. s<pndag i mai, med unntak av 

Str lndu hln o r le 11 
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Bratsberg, hvor det ikke var <pnske om noen 
forandring. 

Praktisk talt aile barn av foreldre som bor i Strinda 
og som tilh<prte statskirken blir d<ppt. Om aile unge i 
prestegjeldet ogsa er blitt konfirmert i det tidsrom det 
her gjelder, har det ikke ViErt mUlig a kunne fastsla 
n<pyaktig. Ingen ting tyder pa at medlemmer av Den 
norske kirke har unnlatt a la seg konfirmere . Det har 
derimot forekommet at noen som ikke har ViErt d<ppt, 
har meldt seg til konfirmasjonsforberedelsen og blitt 
konfirmert med foreldrenes samtykke. 

Nar det gjelder konfirmantenes deltagelse i den 
spesielle konfirmantaltergang merker vi oss f<plgende: 
I Bratsberg har praktisk talt aile deltatt. I de <pvrige 
kirker kunne antallet variere. Saledes gikk 56% i 
1951,37% i 1953,61 % i 1955, 58% i 1957,48% i 
1959 av konfirmantene i Lade (Strinda) og Byasen 
sokn til alters. 

F<plgende oppgaver over antall f<pdte, antall vigsler 
og skilsmisser i tidsrommet 1947-1959 er gitt dels pa 
grunnlag av folkeregistrets statistiske oversikter, dels 
etter kirkeb<pkene: 



Lemere og andre akademikere var he Ie tiden 
forholdsvis sterkt representert. Ellers var de 
forskjellige yrkesgrupper og sosiale grupper med, 
likevel med en meget svak representasjon fra 
arbeiderklassen. 

Kvinnene har hele tiden veert tallmessig 
underrepresentert i forhold til mennene, spesielt pa 
bakgrunn av den store innsats kvinnene gjorde i 
institusjoner for misjon, sykepleie, kirke- og 
menighetsarbeid. 

At gjennomsnittsalderen ligger savidt hf,7Jyt som ca. 
50 ar er et bemerkelsesverdig faktum. 

Viser sa oppstillingen foran at urbaniseringen har 
gitt menighetsradene bypreg? Svaret ma bli at det er 
ten denser til et visst oppbrudd fra landsmenighetenes 
struktur, noe den sterke representasjon av 
akademikere og offentlige tjenestemenn viser. Ellers 
er det vanskelig a peke pa noe konkret i retning av 
bymessig pregede menighetsrad. 

Menighetsradene har tatt en rekke betydningsfulle 
initiativ - ved restaurering av aile fem kirker, 
anskaffelse av bolig for hjelpepresten i Tempe og 
Valene (i samarbeide med kirkeforeningenL for
arbeidet til opprettelse av kirkevergestilling pa heltid 
og full klokkerstilling ved hovedkirken, medvirkning 
ved opprettelse av menighetspleien, utgivelse av fem 
menighetsblad m.v. 

Da et omrade med 37 personer ble overff,7Jrt fra 
Malvik til Strinda i 1963, foreslo formannen i 
menighetsradet (B. Kobberrf,7Jd) a ff,7Jre de nye 
innbyggere inn i forholdene i Strinda menighet ved 
besf,7Jk i hjemmene og ved a arrangere en velkomstfest. 
Idette utkantomradet som hadde ligget utenfor 
allfarvei, ble det ogsa i de ff,7Jlgende ar regelmessig 
arrangert mf,7Jter og sammenkomster til stor glede for 
befolkningen. En kan nesten si at det har veert hundre 
prosent fremmf,7Jte. 

Arealer av Lade 09 Byasen sokn avstaes til Trondheim 
1952 

Endring av en kommunes grenser angar ikke bare 
kommunen og dens forvaltning, men ogsa de kirkelige 
og menighetsmessige forhold og forvaltningsorganer. 
Sa ken om a avsta til Trondheim deler av Lade og 
Byasen sokn ble derfor forelagt vedkommende 
menighetsrad i Strinda. 

Det var en vanskelig sak a behandle, bade av 
menighetsmessige., historiske og psykologiske grunner. 
Hertil kom at det forela en tvangssituasjon hvor de 
kirkelige myndigheter sto svakt. Forslaget til 
byutvidelse innebar at bygda matte gi fra seg selve 
kjerneomradet i Lade sokn, der Lade gamle kirke sto, 
en kirke som var et klenodium og med en historie 
nf,7Jye knyttet til bygdas historie. Pa Byassiden 
betydde forslaget at menighetenes eneste bedehus sto 
pa det aktuelle omrade. Menighetsrad og menighets
mf,7Jte i Byasen vedtok 27/5 1951 a beklage at 
Trondheim ved byutvidelsen kom til a ta fra Byasen 
menighet dens eneste bedehus og at den foreslatte 
ordning ville ff,7Jre med seg at mye av menighets
arbeidet ville bli revet i stykker. 
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Kan en betegne menighetsmf,7Jtet i Byasen som 
resignert fredelig, ma en snarere kunne si om det 
tilsvarende mf,7Jte i Lade samme dag at det var beveget. 
En rekke kjente personer i menigheten var til stede og 
hadde ordet. Praktisk talt aile talere var stemt for at 
menighetsmf,7Jtet skulle avgi en protest mot den 
foreslatte byutvidelse. 

Siden saken var omfattet med slik levende interesse 
og senere skulle fa den eiendommelig konsekvens at 
Lade kirke ble liggende utenfor soknets og 
prestegjeldets grenser, er det av interesse a gjengi 
fullstendig det vedtak som menighetsmf,7Jtet fattet og 
som var foreslatt av leerer, senere skolestyrer, H. 
Aspas. "Menighetsmf,7Jte for Lade menighet i Strinda 
vii uttrykke sin uenighet i at LadehalVf,7Jya blir utskilt 
fra menigheten. Ved den foreslatte ordning, med 
Lade kirke som menighetskirke for den gjenveerende 
del av menigheten, vii de kirkelige forhold her bli helt 
uholdbare. Menigheten vii fa sin kirke liggende et 
godt stykke innenfor grensen til en annen kommune, 
altsa inne pa omradet til Lademoen menighet i 
Trondheim. Denne menighet vii da fa seg tillagt 
omradet omkring Lade kirke og strekke seg ca. 2 km 
videre innover langs fjorden. En slik ordning synes vi 
er urimelig og meningslf,7Js. Strinda vii ved den 
foreslatte ordning miste sine mest verdifulle 
kulturminner. Vi vii derfor pa de sterkeste frarade at 
den forestlatte ordning blir satt ut i livet, og mener at 
det kunne veere andre og bedre mater a ordne saken 
pa". 

Dette vedtak ble gjort med 37 mot 5 stemmer. De 
5 stemte for menighetsradets forlag til uttalelse, hvor 
det ble vist til Trondheim bystyres vedtak i saken, 
med tilbud om at menigheten sku lie fa beholde 
kirken og kirkegarden . I uttalelsen ble sf,7Jnder
lemmelsen av menigheten ff,7Jrst sterkt beklaget. Det 
het videre i uttalelsen: "Da menigheten ff,7Jler seg 
sterkt knyttet til sin gamle, historiske kirke, som den 
ogsa nylig har fatt restaurert, er en glad for at den 
fremdeles far beholde Lade kirke som sin soknekirke 
og kirkegarden omkring som sin soknekirkegard. Men 
samtidig er en klar over at det vii bli vanskelig a holde 
oppe den stadige samling om gudstjenesten, nar de 
menighetslemmer som bor neermest, vii fa omkring 
1,5 km's vei til kirken og storparten har meget lengere 
veL Slik som tiden har utviklet seg, spiller avstanden 
en stf,7Jrre og stf,7Jrre rolle for sf,7Jkningen og 
tilknytningen til kirken. Det er av avgjf,7Jrende 
betydning at kirken ligger sa sentralt som mUlig. 
Menighetsmf,7Jtet mener derfor en ma ta sikte pa med 
tiden ogsa 11 fa reist en ny kirke pa Strindheim. Dette 
sa meget mere som bebyggelsen der etter alt a df,7Jmme 
vii fortsette a f,7Jke sterkt i arene fremover". 

Allerede ff,7Jr bestemmelsene om byutvidelsen var 
tradt i kraft, hadde de 'kirkelige myndigheter bade i 
Trond~eim og Strinda begynt a forsone seg med at 
det ville bli nye menighetsgrenser. I november 1951 
forela saledes sf,7Jknad fra Lademoen menighetsrad 
"om leie av Lade kirke enkelte sf,7Jn- og helligdager. ... ; 
for a kunne betjene menigheten i det omrade som 
tenkes tillagt byen dvs, Ladehalvf,7Jya". Med visse 



forbehold ble s¢knaden anbefalt av Lade (Strinda) 
menighetsrad. Leieforholdet ble senere ordnet og 
fortsatte gjennom hele perioden. 

Oelingen av Strinda prestegjeld 
Av de saker det hastet med a ta opp til behandling 

etter krigen, var sp¢rsmalet om deling av 
prestegjeldet. En plan for deling var lagt fram av prost 
Castberg i 1941 i Lade (Strinda) menighetsrad. Pa 
grunn av krigen matte saken utsettes. I november 
1945 ble den behandlet i et fellesm¢te av 
prestegjeldets trt:: menighetsrad. Biskopen deltok i 
m¢tet. Det ble foretatt visse endringer i 
delingsplanen, som ble enstemmig anbefalt gjennom
f¢rt. I slutten av vedtaket heter det: "Delingen vii da 
kunne gjennomf¢res i n~rmeste fremtid"~ Det sku lie 
imidlertid ta 18 - atten - ar f¢r delingen var 
gjennomf¢rt: 

Det var flere grunner til at delingssaken kom til a ta 
sa lang tid. Departementet matte gj¢re sine 
merknader. Resultatet av folketellingen 1946 matte 
foreligge f¢r det kunne foretas omregning av 
prestel¢nnene, og dette resultat forela ikke f¢r ved 
arsskiftet 1949/50. Dertil betinget departementet seg 
at kommunen matte ordne med forskriftsmessige 
boliger for de prester som matte bli utnevnt. 

Saken stoppet opp inntil biskopen anmodet 
prosten om a ta den opp pa nytt i 1950. Biskopen ba 
om a fa aile opplysninger som matte v~re av 
betydning for den videre behandling. Det ble et 
omfattende arbeid med bl.a. konferanser i 
departementet, Statistisk Sentralbyra, ordf¢rer, 
radmann, folkeregistret, oppmalingskontoret m. v. 

Med 28 bilag ble saken lagt fram for departementet 
i mars 1951. Departementet minnet i sitt svar om at 
kommunen matte skaffe embetsboliger for sokne
presten i Byasen og residerende kapellan i Strinda. Pa 
grunn av de uklare forhold vedr¢rende byutvidelsen, 
fant departementet det dessuten rimelig at 
delingssp¢rsmalet ble utsatt noen tid. 

Etter dette var det klart at delingen ikke kunne la 
seg gjennomf¢re enda pa lang tid, s~rlig fordi kravet 
om to nye embetsboliger ville bli vanskelig a 
im¢tekomme i betraktning av hussituasjonen pa 
denne tid. 

I pavente av at prestegjeldet skulle bli delt, var det 
ikke blitt utnevnt sokneprest i I¢pet av de snart seks 
ar som var gatt siden krigen sluttet. Det residerende 
kapellani var ogsa i denne tiden blitt ledig. 

Biskopen stilte derfor i brev til departementet av 
6/41951 krav om at de to prestestillingene mattebli 
kunngjort ledige sa snart som mulig. Han begrunnet 
kravet med at Strinda var et av landets st¢rste 
prestegjeld med ca. 30000 innbyggere. Arbeids
byrden for den konstituerte sokneprest hadde v~rt sa 
stor at han hadde mattet permitteres pa grunn av 
merarbeid. Biskopen turde ikke lenger ta ansvaret for 
situasjonen i Strinda. 

~ Se Strinda mh.bl. nr. 9/1945: "Hvis alt gar etter beregning, 
kan en vente at delingen vii bli gjennomf\l)rt f\l)rst pa neste 
lIr" . 
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Biskopens friske brev som ble holdt i likefremme 
toner matte ha gjort inntrykk i departementet, som en 
maned senere besluttet a kunngj¢re begge embeter. 
Bade sokneprest og residerende kapellan ble utnevnt i 
november samme ar. 

Nar det gjaldt selve delingssaken kunne man spore 
en viss utalmodighet hos uinnvidde. Men det ble 
arbeidet uavbrutt med saken. Den holdtpa a lase seg 
fast pa grunn av husleiesp¢rsmalet, hvem som sku lie 
dekke differansen mellom husleien prestene regulativ
messig var forpliktet til og den faktiske leie . Etter en 
s~rskilt konferanse i departementet ble imidlertid 
dette sp¢rsmalet I¢st av kommunen pa en fullt 
tilfredsstillende mate. 

Alt syntes a ligge til rette for at Byasen sokn kunne 
bli utskilt og gjort til et eget soknekall i henhold til 
delingsplanen. Og det skjedde ved kongelig resolusjon 
av 15. mai 1959. Bestemmelsen ble gjort effektiv fra 
1/7 1960, da den utnevnte sokneprest overtok 
embetet. 

Avgj¢relsen om a opprette et Lade soknekall lot 
vente pa seg. Ved konferanse i departementet i 
slutten av 1959, der biskop, prost og finansradmann 
J¢rum m¢tte, ble n¢dvendigheten av fortsatt deling -
slik som forutsatt i delingsplanen - presisert. Det ble 
henvist til at folketallet i prestegjeldet var pa over 
27 000, selv etter at Byasen sokn var utskilt. 
Arbeidspresset pa sokneprestens kontor var derfor 
uforholdsmessig stort. Dette forhold kunne bli helt 
annerledes ved a overf¢re kirkebokf¢ringen for Lade 
og Ranheim kapelldistrikter, med et folketall pa 
omkring 10000, til et Lade sokneprestkontor, 
eventuelt ogsa til et prestekontor pa Ranheim. 
Ordningen ville dessuten bli langt mer tjenlig for 
befolkningen. 

Dette ble i departementet visstnok betraktet som 
overbevisende tale. Det gjaldt bare a fa belyst hvordan 
kommunen stilte seg til sp¢rsmalet. - Det har i 
prinsippet aldri v~rt reist innvendinger i delingssaken, 
svarte radmann J¢rum, og jeg kan heller ikke tenke 
meg at det vii bli annerledes heretter. 

Dermed var konferansen faktisk avsluttet, og 
"delegasjonen" kunne reise tilbake med hap. 
Avgj¢relsen kom ved kongelig resolusjon av 23/9 
1960. Den bestemte at de to kapelldistriktene Lade 
og Ranheim skulle utgj¢re et Lade soknekall. 

Bestemmelsen tradte i kraft pro 1/3 1961, da den 
utnevnte sokneprest overtok. Som embetsbolig fikk 
han den tidligere kapellanbolig i R¢nningsbakken. 
Hjelpepreststillingen skulle opprettholdes med bopel 
for hjelpepresten pa Ranheim. 

Etter dette kom Strinda prestegjeld til a besta av 
f¢lgende skolekretser: Berg, Asvang, Nidarvoll og 
Solbakken og dessuten Bratsberg sokn. Det skulle 
betjenes av sokneprest og residerende kapellan. 
Soknepresten skulle fortsatt bo pa Berg prestegard og 
ha kontor der. Kommunen skaffet kapellanbolig ved 
nybygg pa Steinanveien 22. Kapellanen tiltradte 15/5 
1962. 

Som siste etappe av delingen kom opprettelse av 
Tempe og Valene smakirkemenighet. Det skjedde ved 



kongelig resolusjon av 25/1 1963. Den ansatte 
smakirkeprest overtok 1/11 1963. 

Den endelige delingsplan var saledes ikke 
gjennomffl)rt ffl)r etter prinsippvedtaket om sammen
slutning mellom Strinda og Trondheim. I den tid en 
det var arbeidet med saken, hadde folketallet steget 
fra 22 500 til 44 500. De nye prestegjeldene hadde 
ved overgangen til den nye storkommunen ffl)lgende 
folkemengde: 

Byasen 11 636 
Lade 12715 
Strinda 20224 

Fra Strinda ble overffl)rt til Tempe og Valene 
smakirkemenighet et folketall pa 6 370 personer. 
Tilbake i Strinda var da 13854 personer. Ordningen 
ffl)rte med seg fordeler for befolkningen og ble mer 
tjenlig administrativt sett. Desentraliseringen som 
delingsplanen tok sikte pa, viste seg a svare til 
hensikten. 

Kirkesfl)kningen og den religi(l)se virksomhet 
Under krigen var kirkesfl)kningen jevnt over meget 

god. Da krigen var slutt, ble forholdet et annet. 
Kirkes¢kningen avtok, og det ble heller ikke lett a 
samle folk om kristelig virksomhet i menigheten. 
Kanskje var det mest merkbart i ungdomsarbeidet. I 
arsmeldingen for 1948 fra Moholt kristelige 
ungdomsforening heter det bl.a. "at situasjonen er 

omtrent den samme som i de f¢rste ar etter krigen. 
Det er rastlfl)sheten som preger folk flest. Derfor har 
ikke tilslutningen vrert sa stor som en kunne ha 
fl)nsket"* I arsberetningen fra Byasen menighetsrad 
for 1962 heter det at "den kristelige ungdoms
forening har pa grunn av sviktende oppm¢te vrert 
n¢dt til a innstille m¢tevirksomheten i hoved
foreningen fra h¢sten av ... Underavdelingene driver 
imidlertid godt; og det er ogsa kommet til en ny 
avdeling"** 

Det var imidlertid Iyspunkter. Misjonsforeningene 
hadde jevn tilslutning og kirkeforeningene, enten 
disse arbeidet for nye kirker eller restaurering av 
gam Ie, arbeidet godt, noe det store antall 
underavdelinger tydet pa. Saledes 19 bare i Tempe 09 
Valene smakirkeforening i 1960. 

En statistikk for kirkes¢kningen i Strinda ma 
nfl)dvendigvis bli misvisende, da det var lettere for 
mange Strindaboere a s¢ke til byens kirker, enn til 
vedkommende menighetskirke, som i et par tilfeller la 
lite sentralt til. 

Det fant imidlertid sted en merkbar ¢kning av 
kirkesfl)kningen i I¢pet av 1950-arene, en ¢kning som 
var stfl)rre enn hva stigningen i folketallet sku lie tilsi, 
fra ca. 24000 i 1955 til 40000 i 1960. I denne 
perioden hadde aksjonsutvalget for ¢kt kirkes¢kning i 
Norge vrert i virksomhet. Likevel var kirkesfl)kningen i 
Strinda prosentvis lavere enn for landet som helhet. 
Det er flere grunner til dette. 

*Strinda menighetsblad nr. 3/1949. 

** Byasen menighetsblad nr. 5/1963. 
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Nye forstadsomrader er erfaringsmessig bosatt av 
folk med fa tilknytningspunkter til omradet. 
Tradisjonelle livsmfl)nstre gar lettere i appl¢sning enn i 
eldre mer rotfaste milj¢er. I et omrade med sa star 
innflytting sam Strinda visste befolkningen ogsa lite 
om forholdene i menigheten, hvilken kirke de sognet 
til og hvor den la. Fa kjente prestene, selv ved navn. 
Etter hvert lrerte en a regne med disse forhold og de 
ble noe av bakgrunnen for aksjonene for ¢kt 
k i rkes¢ kn i ng. 

I denne sammenheng er det interessant a 
konstatere at den nye Tempe og Valene smakirke, 
som ligger i et str¢k hvor det aldri har vrert kirke og 
hvor befolkningen fortrinnsvis s¢kte til byens kirker, 
har hatt meget god sfl)kning helt siden den ble bygget i 
1960. 

Kirkesfl)kningen maier bare en del av tilhfl)rerne ved 
kirkens forkynnelse. Inn i bildet kommer forenings
mfl)tene og andre m¢ter ved legmenn. Slike 
sammenkomster har i Strinda en ubrutt tradisjon like 
fra Hans Nielsen Hauges tid. Dessuten betyr 
s¢ndagsskolen mye. I 1963 gikk 1500 barn i 
s¢ndagsskolene i Strinda. Det var 70 kvinner og menn 
som underviste. 

Det er ingen dissentermenigheter i prestegjeldet. 
Dissentere som bor her, sfl)ker til menigheter i 
Trondheim. 

KIRKELIGE OPPGAVER 

Sykepleien. Strinda menighetspleie 
Opprinnelig og gjennom mange ar ordnet de 

enkelte foreninger for sykepleien rundt om i Strinda 
med den Mdvendige s¢sterhjelp til pleie av syke og 
gamle i hjemmene. Men etterhvert ble det vanskelig a 
makte de fl)konomiske forpliktelser, slik at 
sq;stertjenesten i noen tilfelle opph¢rte. 

, Etter initiativ av konstituert sokneprest Ole 
Winsnes ble det holdt et m¢te den 2. februar 1947 til 
dr¢fting av situasjonen. Her deltok representanter for 
aile foreninger som arbeidet for sykepleien i Strinda. 
Det gjaldt om a finne en ordning som kunne trygge 
den nq;dvendige hjelp til pleie av syke og gamle. 
Forslag om a opprette en Strinda menighetspleie ble 
enstemmig vedtatt. 

Senere valgte menighetsradene styre for den nye 
institusjonen som na skulle samordne all sykepleie i 
prestegjeldet. De f¢rste arene innskrenket sty ret seg 
vesentlig til a foresta fordeling av gavemidler til 
trengende til jul. Men i 1952 kom det i stand en 
ordning med Tempe og Valene helselag, Strindheim 
og Berg sanitetsforening og Charlottenlund sanitets
forening om stq;tte til menighetspleien, sa denne 
kunne ta det fulle an~var for nq;dvendig s¢stertjeneste. 
Den f¢rste sq;ster ble ansatt i 1952 og nye Sfl)stre kom 
til i 1954 og 1959. 

I mellomtiden hadde Asvang helselag, Jonsvannets 
sanitetsforening og Bratsberg og Oppstrinda syke
pleieforeninger sluttet seg til menighetspleien. I 1959 
var budsjettet pa vel 40 000 kroner. Stq;rsteparten av 



belq,pet kom fra foreningene. Men hvert ar har ogsa 
kommunen, trygdekassen og Strindens Sparebank gitt 
bidrag. En rekke privatpersoner har dessuten vrert 
trofaste givere. Den betydeligste inntektskilde har 
imidlertid bestatt i en "hq,stinnsamling". I en 
srerstilling blant giverne star de som har testamentert 
stq,rre belq,p, hvis renter gar til menighetspleiens drift. 
Menighetspleien har vrert et gagnlig og nq,dvendig 
supplement til det offentlige helsestell. Den er blitt 
meget populrer rundt om i de mange hjem. Det viser 
oppslutningen om gaveinnsamlingene. 

Byasen sykepleieforening var en kort tid tilsluttet 
menighetspleien, men fant det mest hensiktsmessig a 
fortsette arbeidet pa samme mate som fq,r . 
Foreningen har 900 medlemmer, er den stq,rste 
institusjon i Byasen, er de It i tre kretser og har 14 
u nderavdeli nger. 

En donasjon og et legat 
Det er kommet mange og tildels store gaver til 

menighetsformal og til kirkene i denne perioden. Det 
ville fq,re for langt a nevne aile. Her skal et par 
omtales litt nrermere. Det gjelder for det fq,rste Ola A. 
Bruroks donasjon til menighetspleien pa 95 000 
kroner. Brurok eide Rq,nningen gard. En tid bodde 
han i Oslo. Han viste alltid en srerlig interesse for sin 
barndoms kirke og menighet i Bratsberg. Saledes ga 
han kr. 5000,- til utsmykning av Bratsberg kirke, og 
han tok initiativet til reising av en bautastein pa 
Bratsberg kirkegard til minne om kirkesanger Paul 
R¢stad og hustru. Brurok dq,de pa Rq,nningen i 1956 
og ligger begravet pa Lade kirkegard. 

Dernest skal nevnes stykkjunker E. Loreng og 
hustrus legat til fremme av kirkesangen i Strinda. 
Skj¢nt dette legatet har sin opprinnelse sa langt 
tilbake som til tiden rundt arhundreskiftet, var det 
fq,rst i 1943 at det ble gjort effektivt. Da ble de fq,rste 
kirkekor gitt stq,tte. Det gjaldt korene i Havstein, 
Lade og Ranheim kirker. I 1946 ble det dan net 
kirkekor i samtlige fem kirker i Strinda. I 1960 fikk 
Tempe og Valene smakirke og Leira kapell lignende 
ordning som de q,vrige kirker. Kommunen har fra 
1955 bevilget et tillegg til legatets renteinntekter, sa 
sang- og musikkorps kunne engasjeres til a assistere 
ved spesielle gudstjenester. 

Legatet ble opprettet av stykkjunker Even Larsen 
Loreng og hustru I nger Marie, fq,dt Munkvoll, ved 
testamente av 7/4 1899 og med tiIIegg av 26/1 1934. 
Det var en ur¢rlig kapital pa omkring 104000 kroner. 
Renteavkastningen skal brukes til a skape "en ren, 
fyldig og kunstnerisk preget sang og musikk i Strinda 
herreds kirker". Legatet har vrert av stor betydning 
for kirkesangen i Strinda. Stykkjunker Loreng bodde 
pa Rogner pa Byasen. Han dq,de 1942, omkring 90 ar 
gammel, og ligger begravet pa Havstein kirkegard. 
Hans hustru dq,de knapt to maneder etter ham og ble 
vel 90 ar. Det var etter begges dq,d at testamentet ble 
apnet og dets bestemmelser satt ut i livet. 
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Menighetsblad i Strinda. En eventyrlig utvikling 
Etter hvert som byggevirksomheten og folketallet 

vokste over alt i prestegjeldet ble spq,rsmalet om flere 
menighetsblad aktuelt. Ved en rundspq,rring i 1956 
ble det fastslatt at det bade var q,nskelig og nq,dvendig 
a fa flere menighetsblad.~ Stoff som kunne 
interessere i et omrade av prestegjeldet, hadde liten 
eller ingen interesse et annet sted. Menighetsbladet 
matte i utpreget grad ha lokalpreg. 

Saken var sa aktuell at allerede fq,r prestegjeldet ble 
de It, ble planen om flere menighetsblad realisert. 
Fq,rst kom "Byasen menighetsblad". Det var i januar 
1.957. Hq,sten s.a. fulgte "Kirken i Strq,ket" for 
Tempe og Valene. I 1959 fikk Lade og Ranheim 
kapelldistrikter sitt eget menighetsblad "Din Kirke". 
Denne ordningen sto bare et iir. I 1960 fikk hvert 
kapelldistrikt sitt eget blad, Lade "Min Menighet", 
Ranheim "Min Kirke". Fra 1959 ble det opprinnelige 
Strinda menighetsblad organ for Strinda og Bratsberg 
sokn. Det kom ut i bokformat i likhet med de q,vrige 
fire. 

Det opprinnelige Strinda menighetsblad hadde et 
opplag pa ca . 4000 ekspemplarer. De fem blad kom i 
1963 tilsammen ut i et opplag pa ca. 12 000 
eksemplarer. Budsjettet var da pa ca. 32 000 kr. Av 
dette belq,p ble ca. 20 000 kroner dekket ved frivillige 
bidrag, resten ved annonser. 

Menighetsbladene som sendes til aile hjem uten 
abonnement, spiller en stor rolle som oppbyggelses
organer og kunngjq,ringsblad for gudstjenester, 
mq,tevirksomhet, fester m.v. i menigheten. At det er 
kommet inn savidt store belq,p til dekning av 
utgiftene, viser at de blir lest og er populrere. 

Bispevisitas 
Den eneste visitas i det udelte Strinda prestegjeld 

etter krigen, var opprinnelig berammet til aret 1950, 
men den matte av flere grunner utsettes, fq,rst til 
1951, sa til 1952. Da ble den avviklet i tiden 27. april 
- 11. mai, hver dag i femten dager og ble den lengste 
visitas som noen gang har vrert holdt i vart land. Det 
ble forrettet 14 gudstjenester og samtalt med barna 
pa kirkegulvet. En rekke skoler ble besq,kt, 
folkeskolene, Fredly kristelige ungdomsskole, Leira 
skolehjem og Dalen offentlige skole for blinde. 
Strinda aldershjem og samtlige seks sykehus som 
ligger i prestegjeldet, ble ogsa avlagt besq,k, likesa 
Ranheim Papirfabrik A/S. 

Biskopen la stor vekt pa gjennom taler og samtaler 
a fa kontakt med befolkningen som i hvert en kelt 
tilfelle var samlet: Barn, ungdom, lrerere, arbeidere, 
tillitsmenn, bedriftsledere, syke og gamle, noe som i 
hq,y grad lot til a Iykkes. Gudstjenester og mq,ter 
under visitasen samlet mange folk. 

Kirke og skole 
Kontakten mellom kirke og skole var gjennom 

lange tider markert bl.a. ved at en prest, oppnevnt av 
biskopen, mq,tte i og var medlem av skolestyret. 

~ Strinda menighetsblad nr. 2/56, jfr. nr. 7/58. 



Denne ordning ble opphevet da den nye lov om 
folkeskolen kom i 1959. 

Etter initiativ av I KO (I nstitutt for Kristen 
Oppseding) oppnevnte menighetsradene etter krigen 
skoleutvalg som skulle ha til formal a styrke 
kontakten mellom kirke, hjem og skole. Utvalgene 
skulle tillyse foreldrem9)ter til dr9)fting av oppsedings
og undervisningssp9)rsmal. Forholdet mellom kirke og 
skole har i Strinda alltid veert det beste. Prester og 
leerere har hatt et tillitsfullt samarbeid bade i sin 
alminnelighet og i mer spesielle situasjoner. Prestenes 
skolebes9)k har fortsatt som f9)r. 

Endring av kirkevergestillingen i Strinda 
I nntil 1942 var det en kirkeverge for hver kirke 

(hvert sokn) i Strinda. Fra da av ble det felles 
kirkeverge for Lade (Strinda) og Byasen. Stillingen 
ble kombinert med forvalterstillingen ved Strinda 
sykehus. Bratsberg fortsatte med a ha egen 
kirkeverge. Etter hvert som folkemengden 9)kte i 
prestegjeldet, ble det stadig mer a gj9)re pa 
kirkevergens kontor. Menighetsradene foreslo da at 
det burde opprettes en egen kirkevergestilling, uten 
noen kombinasjon med andre stillinger, for Lade 
(Strinda) og Byasen. Bratsberg burde beholde den 
gamle ordning med egen kirkeverge, Kommunestyret 
sluttet seg til menighetsradenes framlegg, men med 
den forandring at stillingen burde omfatte hele 
prestegjeldet. 

Den 24. januar 1957 ansatte kommunestyret Erling 
Arntzen som kirkeverge. Han tiltradte stillingen den 
1. mars og har hatt stillingen siden. 

Kirkegardene 
Strinda har fem kirkegarder, til dels ganske store. 

Saledes er Moholt kirkegard pa mer enn 50 dekar. 
Etter krigen har kirkegardene blitt utvidet, og blitt 
gjort vakrere, noe som i f9)rste rekke skyldes initiativ 
fra herredsgartneren Carl Soelberg. Men ogsa 
kirkevergene og kirketjenerne har nedlagt et stor 
arbeid, og de enkelte familier har tatt bedre yare pa 
gravstedene enn tidligere, slik at kirkegardene ma 
kunne karakteriseres som velholdte. 

I nordvestre hj9)rne av Moholt kirkegard er anlagt 
to krigskirkegarder, en jugoslavisk og en polsk for 
fanger som d9)de i Tr9)ndelag og M9)re under krigen. 
Offisielle representanter bade fra Jugoslavia og den 
norske stat har bes9)kt kirkegarden hver sommer siden 
anlegget ble ferdig i 1958. Det er bekostet av 
Forsvarsdepartementet. Flere har her funnet igjen 
sine slektningers graver. 

Jugoslavene har vist en r9)rende takknemlighet for 
mottagelsen de har fatt og for at minnelunden for 
deres kja:!re blir sa omsorgsfullt stelt. 

Furuodden leirsted og Fredly kristelige ungdomsskole 
Eiendommen Furuodden var opprinnelig et 

tyskbygg fra krigstiden og ligger ved Engelsasen i 
Bratsberg. I ndremisjonen overtok det og omdannet 
det til leirsted og sentrum for kristelig ungdoms
arbeid . Det sku lie holdes kurser og veere et 

rekreasjonssted for trette og slitte i de vakre 
omgivelser. Gudstjenestlige m9)ter ved Strindas prester 
s~ndag formiddag, nar h9)ve kunne gis til det, var ogsa 
med i planen. Stedet har veert til stor hjelp for 
menighetsarbeidet i Strinda. 

Fredly kristelige ungdomsskole har hatt stor 
betydning for menighetsarbeidet i Strinda. Den ble 
rekvirert av byens myndigheter til hjelpesykehus i 
1940 og ble ikke frigitt f~r i 1948. I 1963 ble skolen 
utvidet ved nybygg. Skolens styrer og leerere har 
gjennom aile ar ytet verdifull hjelp i menighets
arbeidet. Spesielt b9)r fremheves styrer Knut 
Handeland som var mangearig formann i menighets
radet. 

KIRKER OG MENIGHETSHUS 
ARBEID FOR KIRKER OG MENIGHETSHUS 
I DE ENKEL TE MENIGHETENE 

Pa Berg - kirke eller menighetshus? 
I Bergomradet (Berg skolekrets) bod de det ca. 

6400 personer i 1945. I 1962 var folketallet i kretsen 
ca. 7 400. Det var m.a.o. som en middels stor by i 
Norge, men her var verken kirke eller menighetshus. 
Omradet soknet til Strinda hovedkirke som la 2-3 
km borte. At det var interesse for et kirkebygg viste 
seg da prost Castberg i slutten av 1930-arene slo til 
Iyd for saken. Som et resultat av dette initiativ ble 
Berg kirkeforening stiftet. 

Tomt pa ca. 2 mal ovenfor Blussuvollsbakken ble 
innkj~pt i 1943. Senere ble tomten utvidet med 3 
mal. Byggerestriksjonene etter krigen gjorde det 
umulig a fa realisert byggearbeidet. Foreningens 
formue var i 1963 ca. 160000 kroner. 

I flere ar er gudstjenestlige m9)ter holdt i Strinda 
rea lskole og gymnas og senere i Blussuvoll skole. 
M9)tene har hele tiden hatt god tilslutning. 

Byasen. Menighetshuset pa Munkvoll. Havstein kirke. 
Arbeid for kirke pa Selsbakk. 

Arbeidet med a skaffe Byasen et menighetshus ble 
tatt opp allerede f~r krigen. 

Hjelpeprest, senere kallskapellan Bjarne Andreas 
Rosenstr9)m nedla et stort arbeid for saken. Han var 
initiativtakeren til dannelse av Byasen kristelige 
ungdomsforening som kom til a yte en betydelig 
frivillig irmsats med a fa reist huset. Dette ble fullf~rt 
under Rosenstr~ms ettermann, John Meyer, som ogsa 
nedla et betydelig arbeid. For~vrig er menighetshuset 
de tusen villige henders verk. 

Huset som matte utvides etter fem ar i slutten av 
50-arene spiller stor rolle for ungdomsarbeidet, 
speiderarbeidet og en rekke andre foreningers arbeid. 
Det har ved siden av kirken blitt et sentrum for det 
kristelige arbeid pa Byasen. 

I Havstein kirke ble det foretatt en rekke 
utbedringer og nyanskaffelser i I~pet av 1950-arene: 
Elektrisk oppvarming, innervinduer, nytt golv, ny 
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alterring, nytt orgel. Orgelet har 14 stemmer og er 
levert av Norsk Orgel-Harmoniumfabrikk A/S, 
Snertingdal. Det ble tatt i bruk julaften 1956.1:':r 

I 1950-arene ordnet ogsa kommunen med bolig for 
den kommende sokneprest. Det ble innkjQ)pt et hus 
under oppfQ)relse pa BQ)ckmans vei 64. Huset ble 
ominnredet og tilbygget kontorflQ)y og garasje . 
Kallskapellanen fikk forelQ)pig bolig i huset fra 1957. 

Havstein kirke er meget liten og kom etterhvert til 
a bli liggende usentralt i menigheten . Det ble 
etterhvert et krav a fa reist en k irke pa Q)vre Byasen. 
Byasen kirkering ble stiftet i 1960 og Byasen 
kirkeforening i 1963 for a arbeide for dette form al. 

Til tross for at Selsbakk-omradet var de It mel 10m tre 
menigheter og tre kommuner, Strinda, Tiller og 
Leinstrand, har befolkningen vist et enestaende 
sam hold i arbeidet for a fa reist en kirke pa stedet. 

Selsbakk og omegn bedehusforening som hadde 
vrert i virksomhet fra 1946 og hadde samlet inn 
10000 kr. ti l formalet, ble etter forslag fra 
kallskapellan Meyer omorganisert i 1954 og navnet 
endret til Selsbakk og omegns kirkeforening. 
Formalet for foreningens arbeid var et kapell pa 
stedet hvor kirkelige handlinger av enhver art kunne 
utfQ)res. 

Ark itekt Roar TQ)nseth sen . fikk i 1961 i oppdrag a 
levere et utkast til kirke. Kommunen bevilget i 1963 
200000 kr. og foreningen hadde selv en egenkapital 
pa 100000 kr. Det er hap om a fa byggeplanene 
realisert i nrermeste fremtid . 

Bratsberg kirke 
Flere utbedringer og nyanskaffelser er foretatt i 

Bratsberg kirke. I 1948 ga bondekvinnelaget ny 
dQ)pefont, laget etter tegninger av arkitekt Tverdahl. I 
1957 ble innredet barerom under kirken, og i t id en 
1961-63 ble kirkens yttervegger omfattende utbedret, 
nye dQ)rer anskaffet og rom i vapenhuset innredet for 
konfirmantkapper. To nye sQ)lv Iysestaker pa alteret 
var en anonym gave. Tre nye relieffer pa alteret er 
skaret og fargelagt av billedhugger Knut Skinnarland. 
Prekestolen er senket noe. KirkeinteriQ)ret er malt av 
kunstmaler Paul StQ)rseth . 

Leira bedehus. Leira kapell 
I mQ)te av Lade (Strinda) menighetsrad den 20/11 

1945 forela brev fra Ingebrigt RQ) pa Leira "om a fa 
bedehuset innredet til gudstjenestlig bruk. 

Under krigen var bygningen blitt brukt til lager og 
blitt temmelig ramponert. Et stQ)rre reparasjons- og 
utbedringsarbeid var derfor nQ)dvendig. Det ble ikke 
gjort noe med saken fQ)r Anders Gjervan og Lars RQ) 
henvendte seg ti I den nye soknepresten i januar 1952 
med henstilling om a ga inn for ominnredning av 
bedehuset til kapell. Leira kirkeforening ble stiftet i 
juni 1952 for a arbe ide med saken. Arkitekt Wilhelm 
Swensen laget tegn inger til nytt interiQ)r. Th. Owesens 
legat stillet kr. 7500,- til disposisjon for de arbeider 

-1:':r Flere opplysninger om Byasen hentet fra " Havstein k irke 
1857-1957". 
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som matte foretas. SQ)ndag 7. mars 1954 kunne sa 
innvielsen finne sted ved biskop Fjellbu. Fra da av har 
bedehuset vanligvis blitt betegnet Leira kapell. 

Utstyret til kapellet var gitt av befolkningen 
gjennom kirkeforeningen , deriblant krusifikset over 
korapningen, skaret av t reskjrerer og billedhugger 
Oscar Lynum. Fru Ellen RQ) pa Leira ga kirkeklokke 
og dQ)pefont laget av hennes mann I ngebrigt RQ). 

Lade kirke. 
Lade kirke gjennomgikk etter krigen en 

omfattende restaurering i arene 1945-48. Plan en 
forela i godkjent stand i slutten av 1930-arene, men 
arbeidet matte utsettes pa grunn av krigen. 

Restaureringskonsulent Domenico Erdmann hadde 
pavist seks innvielseskors og konservator Ola Seter 
foretok en omfattende avdekking av veggene for om 
mulig a finne kalkmalerier. Ingen gammel maling 
fantes. I trehvelvet over koret fra 1694 Iyktes det a 
avdekke rester av ordet Jahve (Jehova) . Midt i hvelvet 
var malt visestattholder Wibes vapen. omgitt av 
laurbrergrener. 

Galleribrystningen som viste seg a ha malerier med 
motiver fra lidelseshistorien, avdekket av Seter, ble 
igjen satt pa plass og det samme skjedde med skipets 
gamle brystpanel. 

En uheldig blafarge ble fjernet fra altertavlen. 
Prekestolen ble festet til veggen. Alteret ble flyttet 
litt Q)stover slik at det sannsynligvis na star pa sin 
gamle plass. 

Over dQ)ren i vestportalen malte arkitekt Tverdahl 
KRISTUS MAJESTATIS i kalkfarger. 

Ved en festgudstjeneste den 28/11 1948 ble k irken 
gjenapnet ved biskop Fjellbu. 

Sakristiet, som var oppfQ)rt i 1870, var et 
kombinert preste- og dapssakristi. Det hadde lenge 
vrert mindre tilfredsstillende. Nytt sakristi matte 
bygges. Arkitekt Tverdahls planlQ)sning syntes a vrere 
tilfredsstillende og de praktiske behov tilgodesett, 
men den arkitektoniske utforming harmonerte lite 
med kirken, uttalte Riksantikvaren. Arkitektens nye 
tegn inger ble godkjent i 1961 . Byggekomite ble 
oppnevnt. Under gravingen nadde en ned til gravfelter 
og eldre gravhvelv. Dette var sikkert deler av "det 
ladeske ·gravsted"1:':r. Av antikvariske hensyn matte det 
utvises den stQ)rste forsiktighet. All jord som ble tatt 
opp, matte soldes og grundig undersQ)kes. Bare lite av 
antikvarisk verdi ble funnet . 

Det nye sakristiet sto ferdig i juni 1963 og ble 
innviet av prosten 13/101963. 

Strindheim menighetshus 
(tidligere forsamlingshus) ble l ikesom Leira 

bedehus, beslaglagt under krigen, sa en omfattende 
utbedring matte foretas fQ)r huset kunne tas i bruk 
igjen. Det nyttes til gudstjenestlige mQ)ter og 

1:':r Se Strinda bygdebok II bind , side 194. 



Lade kirke. Fra interi¢ret etter restaureringen. 

konfirmantforberedelse og er samlingsstedet for alt 
kristelig arbeid i kretsen. 8egge saler leies bort til 
undervisningsrom for Strindheim skole. 

Ranheim kirke 
Ranheim var den yngste av Strindas kirker, men 

den matte underga utbedringer etter krigen. Nytt golv 
ble lagt inn og kirkerommet oppmalt. Malerarbeidet 
ble bekostet av Ranheim Papirfabrikk i anledning av 
bedriftens 75·arsjubileum. 

Likkapellet pa kirkegarden var temmelig forfallent 
og lite brukbart. Kommunestyret vedtok (1958) a 
grave ut og bygge barerom under kirken, utstyrt med 
kj<l>leanlegg og senkbar katafalk fra kirkens midtgang. 
Til barerommet ga fru Ingrid KiCllr et kors, laget etter 
hennes tegninger, to Iysestaker og en krystallvase. 
Videre ble det i kjelleren montert sanitCllranlegg og 
innredet spise- og oppholdsrom for kirketjeneren. 
Samtidig fikk kirken varmeanlegg med oljefyring. 
Kirkens orgel ble utbedret og utvidet. 

Charlottenlund 
Stedet har vCllrt i sterk vekst, iSCllr etter krigen. 

Gudstjenestlige m<l>ter ble regelmessig holdt gjennom 
mange ar, f<l>rst i et liberalkatolsk kapell, senere i 
yrkesskolens lokaler. I 1950 ble Charlottenlu nd 
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smakirkeforening stiftet for a samle midler til reising 
av en kirke. Ved utgangen av 1963 utgj<l>r 
byggefondet vel 40 000 kroner. Tomt er reservert pa 
(l)vre Charlottenlund. Fra 1/1 1962 ble Nedre 
Charlottenlund overf<l>rt fra Lade kapelldistrikt til 
Ranheim kapelldistrikt, som fra f<l>r omfattet (l)vre 
Charlottenlund og industristedet Ranheim. 

Strinda Hovedkirke 
I Menighetsblad for Strinda nr. 1/1945 ble 

sp<l>rsmalet reist om Strinda hovedkirke burde bli 
revet, slik at en bedre egnet kirke kanskje pa et annet 
sted kunne bli bygget. Men f <l> r neste nr. av 
menighetsbladet kunne komme ut, var krigen slutt, og 
da ble det ikke lenger tale om i det hele tatt a rive noe 
ned, men tvertimot a bygge opp a fa det skadede 
utbedret. 

I hovedkirken var det mye som matte gj<l>res. 
Saledes var langveggene av en eller annen grunn 
kommet ut av lodd. De ble skrudd pa plass ved hjelp 
av to jernstag ("strekkfiskerH) gjennom skipet. Urn 
og tak ble utbedret og kirken malt. Den fikk na igjen 
den hvite fargen som f<l>r krigen. Ovnsfyringen var 
ikke tilfredsstillende, og det var store mangler ved 
orgelet. Da det ikke var gravkapell pa kirkegarden, ble 
biker satt i rommet ved siden av kirkens vapenhus. 



Nar sa kirken skulle nyttes til gudstjenester, 
brudevigsler m.v. matte barene fjernes. Dette forhold 
ble betraktet som uholdbart. Formannskapet 
opplyste at det var avsatt kr. 135000,- til gravkapell. 

Saken ble tatt opp ved visitasen i 1952 uten at noe 
vedtak ble fattet . Ikke lenge etter la menighetsradets 
formann, bestyrer R. Kobberr¢d, fram en plan om 
anlegg a v kjeller under kirken, hvor det kunne 
innredes avkj¢let barerom. Begravelser kunne som 
hittil forega fra kirken. Det matte ogsa veere plass i 
kjelleren for fyringsanlegg. Menighetsradet foreslo 
ogsa en utvidelse og nyinnredning av sakristiene og en 
omdannelse av det tidligere barerom til et kapell for 
brudevigsler m.v. 

Kommunestyret vedtok menighetsradets forslag. 
Arkitekt Knut Bergersen fikk i oppdrag a levere 
tegninger. Byggekomite ble oppnevnt. 

Omtrent samtidig foreslo menighetsradet at det ble 
anskaffet nytt orgel med 28 stemmer og tre manualer 
og et "Ruckpositiv" som tillegg til hoved
instrumentet. Dette forslag ble ogsa vedtatt av 
kommunestyret, og orgelet ble levert av A/S Norsk 
Orgel-Harmoniumfabrikk. 

I 1955 ble Moholt kirkeforening stiftet med formal 
a arbe ide for utstyr til kirken og utsmykning. Et stort 
dekorerings- og malingsarbeid ble utf¢rt av 
kunstmaleren Paul St¢rseth med arkitekt Wilhelm 
Swensen som konsulent. Ny alterduk ble tegnet av 
rektor ved S¢r-Tr¢ndelag Husflidskole, Bergny Wekre 
og sydd av henne og skolens husmor, Hj¢rdis 
Johnsen, uten vederlag, Strinda Bondekvinnelag 
skjenket kirken en messehagel. Teppet innenfor 
alterringen er knyttet av medlemmer av Jonsvatnet 
sykepleieforeni ng. 

Ved innsamling gjennom men ighetsbladet ble 
anskaffet et vakkert og verd ifullt ki rkeskip, som bade 
er bygget, rigget og malt av Arnt Schei fra Leka. 
Videre har kirkeforeningen bekostet bilder i 
prestesakristiet av sokneprestene i Strinda siden 
kirken ble vigslet i aret 1900. 

I forbindelse med opphenging av kirkeskipet ble de 
to Iysekronene som hang i kirkens midtakse, flyttet 
til sideskipet, og to nye Iysekroner anskaffet og 
opphengt i langskipet. 

I kjelleren ble det innredet et seerskilt kapell for 
bisettelser og begravelser, nar fa var tilstede . En 
senkbar katafalk ble montert mellom kirkerommet og 
kjelleren til bruk nar begravelser skulle forega fra 
kirken. Spiserom, dusjrom m.v. er innredet i kjelleren 
for kirketjener og arbeidere pa kirkegarden. 

Jonsvatnet menighetsforening 
Da det kom pa tale i Solbakken krets a fa stiftet en 

menighetsforening, la den forberedende komite fram 
forslag til statutter, hvor f¢rste paragraf I¢d: 1) samle 
innbyggerne ved Jonsvatnet til kristelig arbeid til 
beste for menigheten, 2) a arbeide for reising og drift 
av et kapell/menighetshus ved Jonsvatnet. Det vel 
gjennomtenkte forslag ble enstemmig vedtatt og 
foreningen stiftet den 21/3 1962. Tilslutningen ble 
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straks meget god, sa foreningen hadde i 1963 ca. 150 
medlemmer. Sty ret arbeider med kj¢p av tomt i 
neerheten av Solbakken bru. 

Tempe og Valene. 
Opprettelse av smakirkemenigheten 

Da krigen sluttet, hadde det alt lenge veert i gang 
menighetsarbeid i str¢ket Tempe og Valene. 

Det ble holdt regelmessige gudstjenester i De d¢ves 
kirke og utf¢rt kirkel ige handlinger for str¢ket der. 
Denne ordning som fortsatte til smakirken var bygget, 
har veert med a skape menighetsbevissthet hos 
befolkningen. 

Kirkeforeningen arbeidet ut rettelig for a fa reist 
kirke i str¢ket. Hjelpeprest Fredrik Gr\t>nningsceter 
(1954-57) organ iserte i 1955 en ekumenisk arbeidsleir 
pa tomteomradet. Den er blitt betegnet som det 
f¢rste spadestikk. Arbeidet ble f¢rt videre under hans 
ettermann Lars Flat¢. I hans tid ble kirken bygget. 
I nnvielsen ble foretatt av biskop Fjellbu 24/4 1960. 
Av byggesummen pa ca. 419 000 kroner hadde 
foreningen sam let inn ca . 230 000 kroner. Resten ble 
dekket ved Ian mot kommunegaranti. 

Arkitekt Roar T¢nseth sen. har tegnet kirken, og 
siv.ing., rektor Hans Chr. Schr¢der var tilsynsmann 
under byggingen. Ved kongelig resolusjon av 25/1 
1963 ble omradene Tempe og Valene, Nardo og 
Nidarvoll egen smakirkemenighet under betegnelsen 
Tempe og Valene smakirkemenighet. Bestemmelsen 
tradte i kraft pro 1. juli s.a. Omradet hadde da godt og 
vel 6000 menighetslemmer. Misjonsprest Ivar T¢rring 
ble tilsatt som prest for menigheten. Han overtok 
stillingen 1/11 1963. 

Kirke- og foren ingsjubileer 
Flere av kirkene som er nevnt ovenfor og 

foreningene i kirkelig og religi¢st arbeid har feiret 
jubileer i tidsrommet, bade 100-, 75- og 
50-arsjubileer. Det vii her f¢re for langt a omtale de 
enkelte. I nteresserte levere henvises for¢vrig til 
Strinda bygdebok, bind II, artikkelen Kirke og Folk, 
s. 226-228. 

Betjening ved kirkene i Strinda 1945-63 .• 
Klokkere : 

Byasen : 
Olaf Bjerke, John Denstad. 

Bratsberg: 
Erling H¢glo, Johs. Wigum, Arne Hegg. 

Leira: 
Anders R¢. 

Lade : 
H. P. T¢nne, Th. Eidem. 

Ranheim: 
Harald Kval , Jarle Torgersen . 

Strinda: 
P. Husby, Per (Zlstberg, Lorents Bliksas, Arne 
Storler. 

Organister : 
Byasen : 

Karen Vasseljen, Lorents Bliksas, John Koksvik, 
Olav H¢yem Husby. 



Bratsberg: 
Karen '.'asseljen, Sigurd Winsnes. 

Leira: 
Sigurd Winsnes 

Lade: 
Einar Tl!)nne, Lorents Bliksas. 

Ranheim : 
Arnold Pettersen. 

Strinda: 
Martin Skogas, Lorents Bliksas, Stein Samdal. 

Tempe og Valene: 
Arne Winsnes. 

Kirketjenere: 
Byasen: 

Reidar Moksnes, Ingebrigt Akernees. 
Bratsberg: 

Jakob Helasaunet, John Helasaunet. 
Lade: 

Hakon Halvorsen, Agnar Gundersen. 
Ranheim: 

Hilmar Nervik, Kristian Bandlien. 
Strinda: 

Anton Moe, Hilmar Nervik. 
Tempe og Valene: 

Olaf Abusland, Arne Aune. 

Prestene i Strinda 1945-1963 
1. Erik Svenke Solum, konstituert sokneprest til 

1945. 
2. G. Rosaas, residerende kapellan, til nadd 

aldersgrense 1947, Dl!)d 1963. 
3. Bjarne Andreas Rosenstrl!)m, hjelpeprest, senere 

kallskapellan til 1953 (Byasen). 
4 . Morten Henriksen, hjelpeprest, til 1947 Ranheim, 

kst. res. kap. 1947-51. 
5. Karl Johan Buhaug,hjelpeprest 1943-47. Tempe 

og Valene. 
6 . Ole Winsnes, konstituert sokneprest 1945-51, 

res. kap. 1952-61 . Sokneprest i Lade fra 1961. 
7. Eirik Guldvog, hjelpeprest, 1947-52, Ranheim. 
8. Arne Skjanes, sokneprest 1952, kst. prost 1945, 

utnevnt 1948,ble den siste sokneprest i det udelte 
Strinda prestegjeld og den siste prost i Strinda 
prosti, da dette ble nedlagt ved hans avgang 
1965. 

9. Arne Frisvold, hjelpeprest 1952-55, Ranheim. 
10. Egil Aakenes, hjelpeprest 1956, kallskapellan 

1960-63. Ranheim. 
11. John Meyer, hjelpeprest, skulle ha Tempe og 

Valene som sitt scerlige arbeidsomrade, men da 
det ikke kunne skaffes bolig i strl!)ket, overtok 

han betjeningen av kallskapellaniet (etter 
Rosenstrl!)m) 1953, bopel Byase n. Kst. kalls· 
kapellan 1957, utnevnt 1958, permisjon 1960 for 
a gjl!)re tjeneste som lektor, sl!)kte avskjed 1961. 

12. Fredrik Grl!)nningseeter, hjelpeprest, 1954-57, 
Tempe og Valene. 

13. Lars Flatl!), hjelpeprest 1957-63, Tempe og 
Valene. 

14. Gerhard Synnestvedt Solbu, sokneprest i Byasen 
1960. 

15. Leiv Fosse, residerende kapellan i Strinda 
prestegjeld 1961 (overtok 1962) . 

16. Ragnvald Hemstad, kallskapellan Lade 
prestegjeld 1963. Ranheim. 

17. Ivar Tl!)rri ng, smakirkeprest i Tempe og Valene 
1963. 

18. Otto Hjalmar Selmer, kallskapellan i Byasen 1963 
(overtok 1964) . 

Etterskrift 
De som fra fl!)r kjenner noe til det som legges 

fram i dette kapitlet, vii nok finne at fremstillingen til 
dels burde ha veert fyldigere, sa flere detaljer kunne 
ha kommet med. Dette er forfatteren helt enig i. Men 
det var umulig a fa med alt innen den rammen som pa 
forhand var satt for artikkelen . Saledes er det 
beklagelig at enfortegnelse over en lang rekke gaver 
til kirkene og menighetsarbeidet, spesielt ved jubileer, 
ikke kunne bli med. Likesa matte en fyldigere omtale 
av de enkelte presters innsats utelates. Det sam me 
gjelder flere kjente lekfolk, bade kvinner og menno 
Ogsa andre forhold burde ha veert mer inngaende 
behandlet. En haper likevel at kapitlet i hovedsaken 
gir et riktig bilde av menighetslivet i de siste knapt 
tjue ar av prestegjeldets historie. 

Mens den kommunale forvaltning er gatt opp i 
felleskommunens administrasjon har utviklingen i den 
kirkelige sektor gjennom desentralisering gatt den 
motsatte vei, sa det tidligere Strinda prestegjeld i dag 
bestar av fire selvstendige enheter. 

Det kan neppe veere tvil om at hva en har oppnadd 
gjennom delingen, vii veere av betydning pa flere 
mater - administrativt og for befolkningen og ikke 
minst ved a skape stl!)rre aktivitet i de forskjellige 
arbeidsgrener innen de enkelte menigheter. 

Nye menighetsdelinger ma en regne med som en 
aktuell sak, sa snart foreliggende utbyggingsplaner for 
kommunen er realisert, og det vii neppe ta mange ar. 
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Prost Arne Skjanes 
Strinda 

Sokneprest Ole Winsnes 
Lade 

Sokneprest Gerh. Solbu 
Byasen 
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